
 

Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas  
 
Audiência Sub-Região: Norte 
Município: Caieiras 
 
 
Nome/ Entidade: Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery - CIMBAJU 
Cidade: Caieiras       Sub-região: Norte 
 
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):  
 
(   ) Princípios          (  ) Diretrizes          ( ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos 
 
Ordenamento Territorial: 
(  ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano                             ( ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana 
(  ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana 
 
Propostas Estruturadas:       
(X) A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial           (  ) B: Habitação e Vulnerabilidade Social 
(  ) C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos         (  ) D: Mobilidade, Transporte e Logística 
(  ) E: Temas Relevantes 
 
Contribuição:  
 
Justiça e Cidadania 
 
Projeto: Criação / construção e implantação de um Centro Integrado de Cidadania em Franco da Rocha - CIC 
Franco da Rocha -, em parceria com o CIMBAJU, com estrutura para integração de serviços de utilidade 
pública de outras Secretarias do Governo do Estado (SSP/Delegacias Especializadas e Seccional, Instituto de 
Criminalística / Policia Científica / IML, Procuradoria do Estado, Secretaria da Fazenda, etc.), bem como órgãos 
da União (Cartório Eleitoral, Receita Federal, Policia Federal, etc). 
 
Custo estimado: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); 
 
Justificativa: Os municípios suportam pesado ônus com a locação de próprios privados para atender 
repartições de Secretarias e Serviços do Governo do Estado em favor dos cidadãos (ãs). Além dos alugueres, 
também emprestam servidores e bancam serviços de segurança e, por vezes, até de limpeza em favor de tais 
repartições. A criação de um CIC que encampe tais serviços e competências além de viabilizar novos serviços 
de utilidade pública, trazer economia às finanças dos municípios e favorecer novas linhas de cooperação 
federativa, também vai facilitar a vida dos cidadãos e cidadãs da região. O terreno destinado à construção 
pode ser destacado de área do Complexo Hospitalar do Juquery (SES), situado em área próxima ao centro 
urbano de Franco da Rocha, com vocação para esta finalidade e não afetado por impedimentos do 
tombamento. O prédio será um equipamento novo. 


